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PORTARIA Nº 305/2020/GAB/DPG, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020. 

 

Dispõe sobre o funcionamento da 

Defensoria Pública no período 

compreendido entre 20 de dezembro de 

2020 e 06 de janeiro de 2021. 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe 

confere o Art. 8º, IV e VIII, da Lei Complementar N º 054, de 07 de fevereiro de 2006; 

Considerando o disposto no art. 2º da Resolução CSDP n° 226, de 03 de dezembro de 2018, com 

redação dada pela Resolução CSDP nº 254, de 16 de novembro de 2020; tendo em vista o que 

consta no P.A.E. nº 2020/1007349; RESOLVE:  

Art. 1º Fica suspenso o atendimento ao público na Defensoria Pública, em todo o Estado do Pará, 

no período compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2020 e 06 de janeiro de 2021, 

dedicado ao recesso forense, garantindo-se o atendimento às questões de urgência. 

Art. 2º Em face da necessidade de funcionamento ininterrupto da Defensoria Pública para atender 

demandas de urgência, a fim de dar eficácia, também, ao disposto no art. 93, inciso XII, da 

Constituição da República, fica assegurado o atendimento ao público, nos dias 21, 22, 23, 24, 28, 

29, 30 e 31 de dezembro de 2020, e 4, 5 e 6 de janeiro de 2021, no horário de 8 às 13 horas, para 

as questões urgentes, em regime de plantão, na capital e no interior do Estado.  

§ 1º Nas comarcas em que haja menos de 6 (seis) Defensores Públicos funcionando com 

exclusividade, a atuação dos mesmos, nos casos de que trata o caput, dar-se-á por meio remoto e 

em regime de sobreaviso, conforme escala elaborada e divulgada pela Coordenação do Núcleo 

Regional respectivo até a data de 15 de dezembro de 2020. 

§ 2º Fica assegurado o direito do membro de participar de audiências de custódias e demais atos 

judiciais pelo sistema de videoconferência, conforme art. 19 da Resolução 329/2020 do CNJ. 

§ 3º Nos dias 25 dezembro de 2020 e 1º de janeiro de 2021, os Defensores Públicos em exercício 

nas Comarcas de que trata o § 1º poderão se ausentar da Comarca referida desde que assegurem 

meios de imediata comunicação com os servidores de plantão, via internet, telefone fixo, celular 

ou fac-símile, de modo a garantir o atendimento de casos urgentes de que trata o caput, 

comunicando o fato à respectiva diretoria a que esteja vinculado, com o endereço onde poderão 

ser encontrados e seus respectivos telefones. 

§ 4º Cabe à Assessoria de Comunicação e ao Núcleo de Tecnologia da Informação promover a 

ampla divulgação da escala de plantão e dos contatos de atendimento, por meio dos canais de 

comunicação da Defensoria Pública do Estado do Pará. 

Art. 3º Nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de dezembro de 2020 e 4, 5 e 6 de janeiro de 2021, no 

horário de 8 às 13 horas, cada unidade administrativa funcionará com pelo menos 1 (um) 
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servidor, em regime de plantão, cabendo às chefias a organização da escala de revezamento entre 

eles, a fim de que seja mantido o funcionamento das unidades. 

Art. 4º O Defensor Público que funcionar durante o período abrangido nesta resolução deverá 

encaminhar ao Coordenador/Diretor relatório circunstanciado dos atendimentos e ocorrências, 

bem assim das providências tomadas, até o dia 15 de janeiro de 2021. 

Parágrafo único. Os relatórios de que trata o caput deste artigo deverão ser consolidados pela 

respectiva diretoria e encaminhados à Defensoria Pública-Geral e Corregedoria-Geral para 

ciência. 

Art. 5º Os casos omissos serão decididos pela Defensoria Pública-Geral. 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

João Paulo Carneiro Gonçalves Lédo 

Defensor Público-Geral do Estado do Pará 

 

 

 

 

 


